Załącznik nr 4 Informacja RODO
INFORMACJA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROCEDURĄ ZAMÓWIEŃ PROWADZONĄ
PRZEZ MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KRUPSKIM MŁYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy adres ul.
Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn email:sekretariat@mowkrupskimlyn.pl strona
internetowa: bip-slaskie.pl/mowkp;
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Leszek Praszowski nowator@nowator.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu oraz w zakresie związanym
z przeprowadzeniem procedury zamówień Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Krupskim Młynie, a w razie wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty i zawarcia umowy –
również w celu wykonania zawartej umowy.
W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust.
1 lit. c) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, co dotyczy w szczególności obowiązków
sprawozdawczych, rozliczenia umowy pod kątem podatkowym, księgowym itp.); oraz art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, co dotyczy
w szczególności przetwarzania danych w związku z procedurą zamówień i ewentualnego
dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procedury zamówień
oraz realizacji umowy (w razie jej zawarcia), jak również przez dalszy okres w celu
umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz okres, w jakim Administrator
zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia
udziału w procedurze dotyczącej zamówień prowadzonej przez zamówień Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz ewentualnego zawarcia umowy.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo: (i) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, (ii)
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (iii) żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 Rozporządzania RODO), (iv) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy Rozporządzania RODO i (v) przenoszenia danych osobowych w zakresie, w
jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzania RODO. Informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu prawo: (i) usunięcia
danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO), (iii) sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia RODO) w zakresie, w jakim
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby biorące udział po stronie
Administratora w przeprowadzeniu procedury zamówień oraz realizacji umowy w razie jej
zawarcia oraz Inspektor Ochrony Danych.

………………………………..
(Miejscowość i data)

……………………………………………………..
(Pieczątka firmy i podpis osoby upoważnionej)

